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I.

Vejamos,  como  ponto  de  partida,  três  declarações  recentes,  bastante 

surpreendentes,  feitas  por  algumas  bem  conhecidas  personalidades  públicas 

britânicas.

A primeira delas afirmava:

Estamos à beira da crise econômica—uma crise cujas consequências 
sociais e políticas mal começamos a vislumbrar. Estamos diante de um 
declínio  contínuo—e  em  seu  rastro  teremos  a  decadência  social  e 
política, e talvez mesmo a própria democracia lutando para sobreviver.3

A segunda alertava que a soma imensa de dinheiro que os EUA dispendem 

anualmente com a defesa “criava sérios problemas”, acrescentando:

Tais gastos são efetuados em grande medida em um só mercado, que é 
talvez  o  mais  protegido  da  aliança—por  regulamentos  sobre 
transferência  de  tecnologia,  leis  protecionistas  norte-americanas, 
controles  extraterritoriais… coordenados pelo Pentágono e protegidos 
pelo  Congresso.  São  canalizados  para  as  maiores  e  mais  ricas 
empresas do mundo.
São irresistíveis e, se não forem contidos, abrirão caminho num setor 
após outro das  tecnologias  avançadas do mundo… A forma como a 
reconstrução da Westland PLC foi efetivada levantou problemas sérios 
quanto às compras na área militar e quanto ao futuro da Grã-Bretanha 
como país tecnologicamente avançado.4

A terceira  não  era  menos  dramática.  Referia-se  à  chamada  “Iniciativa  de 

Defesa  Estratégica”  (SDI)  do  Presidente  Reagan,  protestava  contra  as  suas 

implicações negativas para a indústria britânica:

Somos atraídos  com migalhas.  A Europa deve se cuidar  para que a 
participação  no  programa  de  pesquisa  norte-americano  ‘Guerra  nas 
Estrelas’ não signifique receber um cavalo de Troia.5

3 In Computer Weekly, 19 de dez. De 1985.

4 Declarações da renúncia de Michael Heseltine, em 9 de janeiro de 1986.

5 In Computer Weekly, 13 de jun. de 1985.



O espantoso nisso tudo não é que as declarações tenham sido feitas, mas o 

vínculo político e social das pessoas que as fizeram. A primeira advertência veio de 

Sir Edwin Nixo, presidente da IBM no Reino Unido. O segundo alerta tampouco foi 

expresso por um “ardente revolucionário”, ou mesmo por algum defensor da causa 

da  “esquerda  macia”.  Ao  contrário,  foi  feito  por  ninguém  menos  do  que  o  ex-

secretário de Estado para a Defesa da Grã-Bretanha, o tory Michael Heseltine, que 

na  tentativa  de  justificar  sua  renúncia,  acabou  criando  uma  razoável  confusão 

política,  por  conta  da  pretensa  neutralidade  (e  efetivo  apoio)  do  governo  às 

corporações  transnacionais  norte-americanas  contra  o  Consórcio  Europeu. 

Finalmente, a terceira declaração é de Paddy Ashdown, deputado do Partido Liberal 

por Yeovil:  o mesmo que defendeu clamorosamente o bem-sucedido lance norte-

americano pelo controle da empresa de helicópteros Westland, alvo do protesto de 

Heseltine.

A questão é que o capitalismo está experimentando hoje uma profunda crise,  

impossível  de  ser  negada  por  mais  tempo,  mesmo  por  seus  porta-vozes  e 

beneficiários. Nem se deve imaginar que o capital dos EUA seja menos afetado por 

ela que o da Grã-Bretanha e da Europa. O vice-presidente para pesquisa da IBM 

afirmava recentemente, com um claro toque de ironia, que o tão profetizado efeito de 

“irrigação tecnológica” - em nome do qual os acordos de defesa—proibitivamente 

dispendiosos e onerados pela corrupção, foram entusiasticamente defendidos por 

muitos e aprovados por parlamentos e governos no passado—revelou-se não mais 

que um mero “pinga-pinga”6 De fato, a situação global é na realidade muito mais 

séria do que a não materialização dos prometidos benefícios paralelos dos gastos 

militares poderia,  por si  só, sugerir.  Há quase duas décadas, eu defendia que o 

resultado necessário das intervenções estatais a serviço da expansão do capital—

não importa o grau de sua generosidade—estava destinado a ser:

não  apenas  o  crescimento  canceroso  de  setores  não  produtivos  da 
indústria no interior da estrutura global da produção do capital, mas—
igualmente  importante—a  grave  distorção  da  estrutura  capitalista  de 
custos sob  o  impacto  de  contratos  realizados  sob  a  justificativa 
ideológica de que eram ‘vitais para o interessa nacional’. E uma vez que 
o capitalismo atual  constitui  um sistema fortemente independente,  as 

6 Citado em KALDOR, Mary. “Towards a High-Tech Europe?”, New Socialist, n. 35, fev. 1986, p. 
10.



consequências  devastadoras  dessa  distorção  estrutural  emergem em 
numerosos  setores  e  ramos  da  indústria,  e  não  apenas  naqueles 
diretamente  envolvidos  na  execução  dos  contratos  militares.  O  fato 
notório  de que os custos originais  previstos  nestes contratos  “inflam” 
descontroladamente,  e  que as comissões designadas pelos governos 
para “investigar”  o  problema não produzem resultados (isto  é,  outros 
resultados que não o encobrimento de operações passadas, conjugado 
com generosas justificativas  para  futuros  dispêndios),  encontram sua 
explicação nas necessidades imanentes dessa estrutura distorcida de 
produção e contabilidade capitalistas, com as mais graves implicações 
para o futuro.7

Relatórios recentes confirmam amplamente que, ao invés da tão propagada 

bonança comercial  gerada por  via  tecnológica,  uma significativa  deterioração  da 

competitividade  resultou  da  distorção  da  estrutura  de  custos  ocasionada  pelos 

gastos militares, tanto na Europa como nos Estados Unidos. Pois, “na medida em 

que  a  tecnologia  militar  torna-se  mais  e  mais  complexa,  dispendiosa,  ágil  e 

misteriosa, ela se afasta cada vez mais de possíveis aplicações civis”8.

Dessa maneira, entre as mais importantes desvantagens salientadas por um 

recente relatório sobre Pesquisa e Desenvolvimento em Informática (emitido pelo 

Departamento  da Tributação Tecnológica  do Congresso dos EUA),  encontramos: 

“classificações de segurança que tendem a retardar o avanço em tecnologia, rígidas 

especificações  técnicas  para  aquisições  militares  com  utilidade  limitada  em 

aplicações comerciais; e o ‘consumo’ de limitados e valiosos recursos científicos e 

7 MÉSZÁROS, István. “A Necessidade do Controle Social”, Cadernos Ensaio II, São Paulo, Ed. 
Ensaio, 1988, pp. 44–46.

8 KALDOR, Mary. Ibid., p. 11. A autora oferece alguns exemplos reveladores em seu artigo: “As 
indústrias elétricas são um caso interessante porque esse setor tem mercados tanto militares 
quanto comerciais.  É possível,  por  exemplo,  compara a parcela da R&D, financiada pelo 
governo  (predominantemente  vinculada  à  defesa,  exceto  na  Alemanha  Ocidental),  no 
conjunto  das  indústrias  elétricas,  a  competitividade  em  maquinário  para  escritórios  e 
computadores, componentes eletrônicos e maquinário elétrico. Com exceção de maquinário 
para escritório e computadores, onde o amplo mercado militar torna os EUA competitivo, a 
relação inversa  entre  a  R&D em defesa e  competitividade é  bastante  nítida.  Outro  caso 
significativo são os produtos químicos. O único setor de alta tecnologia em que o Reino Unido 
é  competitivo,  na  definição  da  OCDE—Organização  de  Cooperação  e  Desenvolvimento 
Econômico—é o da indústria farmacêutica. Trata-se de uma área onde a R&D militar—e sua 
influência tem pouca importância”.

“A preocupação  com  a  declinante  competitividade  na  indústria  estimulou  uma  séria  de 
relatórios oficias, tanto na Grã-Bretanha quanto nos EUA. Na Grã-Bretanha, dois relatórios—
um do Comitê Especial para Ciência e Tecnologia da Câmara dos Lordes, o outro de autoria 
de Sir Ieuan Massocks, em nome do Conselho Nacional de Desenvolvimento Econômico—
argumentaram que o alto nível de R&D em defesa é a razão maior para o fracasso da Grã-
Bretanha na exploração da ciência e da tecnologia de forma suficiente para incrementar a 
competitividade da indústria britânica”.



de  engenharia  para  propósitos  militares,  que  podem  inibir  desenvolvimentos 

comerciais”9.

Em outros  termos,  a  intervenção  estatal  direta  no  processo  de  reprodução 

capitalista  fracassa,  em última instância,  em todos os sentidos,  constrangendo o 

curso do desenvolvimento econômico civil—e não apenas com suas regras políticas/

administrativas secretas. Ela também produz sérios problemas palpáveis, em termos 

econômicos,  ao gerar  especificações técnicas absurdas (por  exemplo,  o  assento 

sanitário à prova de explosão nuclear, que sobrevive à incineração de seu ocupante) 

e  as  práticas  produtivas  de  engenharia  comercialmente  inúteis  a  elas 

correspondentes.  Ao mesmo tempo,  além disso,  defrontamo-nos também com a 

extrema  tecnologização  da  ciência que  coloca  numa  camisa  de  força  suas 

potencialidades  produtivas,  mesmo  em  termos  econômicos  de  consumo 

estritamente  capitalistas,  beneficiando  propósitos  militares  completamente 

devastadores.

II.

As  consequências  negativas  de  tal  deterioração  da  competitividade  são 

inevitáveis. Elas já são visíveis na intensificação das contradições das relações do 

comércio internacionais e nas meditas adotadas pelo mais poderoso país capitalista, 

no  sentido  de  reafirmar,  de  uma  forma  abertamente  agressiva,  o  seu  longo  e 

incontestado predomínio no interior da aliança ocidental. Para dar alguns exemplos 

de fundamental importância:

1.  A chamada questão da “extraterritorialidade”.  Ela veio à luz nos debates 

parlamentares  no  verão  de  1985.  Uma  vez  que  afetava  negativamente  vários 

setores do capital britânico, podia ser assumida por todos os matizes de opinião do 

espectro parlamentar.

O parlamentar liberal, Paddy Ashdown, reclamou que “as tentativas dos EUA 

de controlar a exportação de sistemas de alta tecnologia podiam destruir a indústria 

9 Id., ibid.



de  computação  do  Reino  Unido”.  Ele  alegou  também  que  o  Regulamento  de 

Controle da Exportação de Bens dos EUA introduziria “uma série de limitações de 

exportação potencialmente fatais,  impostas  sob injunção do Pentágono e sem a 

adequada consulta a qualquer uma das indústrias afetadas no Reino Unido”. Além 

disso,  Ashdown  afirmou  que  os  EUA estavam  modificando  a  lei  em  questão, 

pensando em seu benefício comercial, para esmagar a competição das empresas do 

Reino Unido, alegando que 500 mil empregos já tinham sido perdidos na Europa em 

decorrência disso.

Em resposta  às  declarações de Ashdown,  o  Procurador-Geral  britânico,  Sir 

Michaels Havers (conservador), descreveu as tentativas de controle dos EUA como 

uma “intromissão  injustificada  na  jurisdição  do  Reino  Unido,  contrária  ao  direito  

internacional”10,  antes  retoricamente  condenada.  Conferiu  aos  inspetores  de 

comércio  dos  EUA o  direito  de  examinar  os  livros  das  companhias  industriais 

britânicas que usavam componentes norte-americanos de alta  tecnologia,  apesar 

dos protestos das empresas do Reino Unido, que temiam que a informação assim 

obtida de seus registros pudesse prejudicá-las.

O diretor de planejamento estratégico da Plessey, John Saunders, comentou 

que  os  livros  da  empresa  continham  informações  que  podia  ser  úteis  a  seus 

concorrentes  nos  EUA.  Ao  mesmo  tempo,  o  parlamentar  liberal,  Michael 

Meadowcroft, protestava que a soberania inglesa era violada por essa ação. “É uma 

interferência monstruosa”, disse ele11.

Naturalmente, o Partido Trabalhista também entrou nos debates. O parlamentar 

trabalhista, Michael Meacher, reclamou que o governo sacrificava os interesses do 

Reino Unido, “em sua total  incapacidade para proteger as companhias britânicas 

que se viam vítimas da dominação e interferência injustas dos EUA”. Ele sugeriu que 

o tema da soberania fosse um ponto-chave na eleição geral de 198712.

10 In Computer Weekly, 18 de jul. de 1985.

11 Ibid., 19 de fev. de 1987.

12 Ver  o  editorial  de  Computer  Weekly,  intitulado  “Culpem Reagan,  não  o  comércio  norte-
americano”. As ilusões congênitas da posição liberal são bem ilustradas pelo próprio título 
desse editorial. Como se a administração dos EUA pudesse estar divorciada ou em oposição 
aos interesses do comércio dos EUA.



2.  Vantagem industrial  do sigilo militar. Duas questões se destacam a esse 

respeito.

A  primeira,  sob  a  organização  da  Cocom13—arquitetada  pelo  “falcão”  do 

Pentágono, Richard Pearl—está relacionada com a imposição de severas restrições 

de  exportação  aos  países  europeus  ocidentais,  com  nítida  vantagem  para  as 

empresas norte-americanas.

A segunda foi focalizada mais recentemente, junto com a chamada Iniciativa de 

Defesa  Estratégica  (SDI).  Muitos  cientistas  e  especialistas  britânicos  em 

computação protestaram contra o conjunto dessa iniciativa e a maneira como foi 

tratada pelo governo. Richard Ennals, do Imperial College, ex-diretor de pesquisa do 

projeto Alvey (denominado a partir do nome do autor de um relatório patrocinado 

pelo governo),  foi  o primeiro cientista  do Reino Unido a se demitir  em razão do 

problema.

Ele comentou energicamente: “A SDI está sugando tecnologia britânica para 

exploração industrial nos EUA”14. Desse modo, não foi surpreendente que seu livro—

no  qual  desenvolvia  suas  críticas  mais  extensamente—tenha  tido  sua  edição 

sustada poucos dias antes da publicação por seus próprios editores. (É possível 

facilmente imaginar de que áreas veio a pressão que impediu a edição do livro).

Além disso, a atitude para com a SDI foi matéria de séria preocupação, ainda 

em certos círculos governamentais europeus. Noticiou-se que:

A Comissão Europeia está alertando os governos do Mercado Comum 
de que a participação europeia no programa norte-americano “Guerra 
nas  Estrelas”  poderia  prejudicar  a  integridade  dos  programas  de 
pesquisa pan-europeus, como o Espirit e projetos domésticos, como o 
Alvey.  A comissão  enviou  uma  carta  confidencial  aos  dez  governos 
membros, antes da reunião de cúpula do Mercado Comum em Milão, 
advertindo que a participação na iniciativa de defesa espacial pode ser 
muito  prejudicial  à  indústria  de  alta  tecnologia.  A carta  alerta  que  a 
participação  europeia  na  pesquisa  do  projeto  “Guerra  nas  Estrelas” 
dispersaria os esforços de pesquisa europeus. Além de ameaçar o Alvey 
e  o  Espirit,  poderia  diminuir  seriamente  a  pesquisa  global  europeia, 

13 Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico.

14 Ibid., 16 de jan. de 1986.



reforçando as limitações que já estão sendo unilateralmente impostas 
pelos Estados Unidos à pesquisa de alta tecnologia na Europa15.

Independentemente  do  que  eventualmente  poderia  ou  não  ser  feito  na 

atualidade  com  relação  a  tais  preocupações,  por  parte  dos  governos  europeus 

particulares, é impossível ignorar a severidade das contradições subjacentes.

3. Pressões comerciais diretas, exercidas pelo legislativo e pelo executivo dos  

EUA.  Alguns exemplos recentes incluem a ameaça da  guerra de tarifas agrícolas 

pela Administração Reagan—frente a qual os governos da Comunidade Econômica 

Europeia ao final capitularam—e o projeto do Ônibus Espacial Europeu, em relação 

ao qual se recusaram a capitular, até esta data. O conflito com o Japão também se 

intensificou,  como  recentemente  ficou  salientado  pelo  voto  unânime  do  Senado 

norte-americano,  que  exigiu  medidas  protecionistas  mais  fortes  contra  o  Japão, 

devidamente acompanhadas pela aplicação de algumas tarifas punitivas.

Mas, para muito além desses confrontos particulares (que por si próprios são 

bastante  significativos),  há  a  perspectiva  de  abandono  completo  do  quadro  de 

referência do GATT, como regulador institucional de acordos tarifários entre os EUA 

e a Europa. Podemos perceber, hoje, nos EUA, uma pressão crescente no sentido 

de  escapar  reguladores  multilaterais de  intercâmbio  comercial  pela  adoção  de 

acordos  de  comércio  estritamente  bilaterais,  através  dos  quais  o  lado  norte-

americano,  incomparavelmente  mais  poderoso,  poderia  ditar  as  condições  aos 

concorrentes europeus, muito menores e mais frágeis, se tomados separadamente. 

Com efeito, as relações de comércio bilaterais—por sua própria natureza—sempre 

favorecem  a  parte  consideravelmente  mais  forte  envolvida  em  tais  contratos, 

acentuando sua vantagem relativa de várias formas.

Saber se as pressões crescentes no sentido de minar ou abandonar o GATT—

bom  como  de  ações  similares  voltadas  a  outros  mecanismos  de  regulação—

acabarão ou não por  prevalecer  num futuro não muito  distante,  é  até aqui  uma 

questão  em  aberto.  O  que,  no  entanto,  é  altamente  significativo,  é  que  a 

necessidade  de  uma  drástica  reestruturação  das  relações  comerciais  norte-

15 Ibid., 13 de jun. de 1985.



americanas com o resto do mundo, em bases bilaterais, não está sendo observada 

com a devida seriedade.

4. O problema real da dívida. Há uma enorme discussão a respeito do grave, e 

hoje obviamente inadministrável, endividamento dos países latino-americanos, bom 

como em relação às perigosas implicações de tal dívida para o sistema financeiro 

mundial  como um todo.  Embora não se possa negar a importância desse tema, 

deve-se  enfatizar  que  é  bastante  surpreendente  a  pouca  atenção  dada  à 

necessidade  de  pô-lo  em  perspectiva.  Com  efeito,  o  conjunto da  dívida  latino-

americana,  que  monta  a  menos  de  350  bilhões  de  dólares  (acumulados 

coletivamente pelos países em questão, através de um período de várias décadas) 

declina em total insignificância se confrontado com o endividamento dos EUA—tanto 

interno quanto externo—que deve ser contado em  trilhões  de dólares: isto é, em 

magnitudes que simplesmente desafiam a imaginação.

O característico, contudo, é que esse tema é na maior parte do tempo mantido 

fora de cena, graças à conspiração do silêncio das partes interessadas. Como se 

essas dívidas astronômicas pudessem ser “anotadas no interior da lareira, para que 

a fuligem cuidasse delas”, como diz um provérbio húngaro (referindo-se a pequenas 

dívidas,  contraídas  entre  amigos  íntimos  que  podem  aguentar  facilmente  tais 

“calotes”).  Todavia,  imaginar  que  essa  prática  de  administração  da  dívida  “pelo 

método da lareira”,  quando estão envolvidos trilhões de dólares, possa continuar 

indefinidamente, ultrapassa os limites de toda credulidade.

Os países  europeus parceiros  dessas práticas—não menos que o  Japão—

admitem que  estão  presos  a  um sistema de  aguda  dependência  dos  mercados 

norte-americanos e à concomitante  “liquidez”  gerada pela  dívida.  Assim, eles se 

acham em posição muito precária quando se trata de delinear medidas efetivas para 

controlar  o  problema  real  da  dívida.  Na  verdade,  são  sugados  cada  vez  mais 

profundamente  no  sorvedouro  dessas  determinações  contradições,  através  das 

quais “voluntariamente” aumentam sua própria dependência com relação à escalada 

da dívida norte-americana, com todos os riscos para si próprios, enquanto ajudam a 

promovê-la e financiá-la.



Contudo, a partir da existência desse círculo vicioso, não se deve inferir que o 

sistema capitalista global possa escapar das perigosas implicações dos trilhões dos 

EUA que se acumulam no lado errado do balancete. De fato, os limites de tempo nos 

quais tais práticas possam ser mantidas não seriam difíceis de identificar.

Por certo, os países capitalistas ocidentais—em parte devido às contradições 

internas de suas próprias economias e em parte devido a sua forte dependência dos 

mercados  financeiros  e  de bens norte-americanos—continuarão  a  participar  com 

seus recursos financeiros na salvaguarda da relativa estabilidade da economia dos 

EUA e, portanto, do sistema global. Pois o domínio aventureiro do capital financeiro 

em geral é muito mais a manifestação de crises econômicas de raízes profundas, do 

que a sua  causa,  ainda que, por sua fez, também contribua fortemente para seu 

subsequente agravamento.  Assim,  a tendência de destruir  certas indústrias e de 

transferir boa parte dos recursos financeiros assim gerados para os EUA, de forma 

alguma é acidental.  (Embora,  evidentemente,  seja  bastante grotesco que a Grã-

Bretanha,  por  exemplo,  que  lidera  o  mundo  capitalista  em  tal  processo  de 

“desindustrialização”, figure também hoje como um dos principais países credores). 

Tampouco  deve  surpreender  que,  uma vez  deslocados  os  recursos  de  um país 

dessa  maneira,  a  pressão  para  protegê-los  do  risco  de  uma desastrosa  reação 

financeira em cadeia e de um colapso último—através da transferência de fundos 

adicionais,  da  sustentação  do  dólar  por  meio  da  intervenção  manipuladora  dos 

bancos centrais etc—passe a ser praticamente irresistível.

Não obstante, só tolos e cegos apologistas poderiam negar que a prática norte-

americana vigente de administração da dívida é fundada em terreno movediço. Ela 

se tornará totalmente insustentável quando o resto do mundo (incluindo o ‘terceiro 

mundo’, do qual transferências maciças ainda são extraídas com sucesso, de uma 

forma ou de outra, todos os anos) não mais estiver em condições de  produzir os 

recursos  que  a  economia  norte-americana  requer,  a  fim  de  manter  sua  própria 

existência como o “motor” da economia capitalista mundial, perfil sob o qual ainda 

hoje é idealizada.

5.  O antagonismo político resultante da penetração econômica dos EUA. Em 

meio a um recente escândalo político, que se seguiu à revelação de negociações 



secretas  do  governo  com  empresas  gigantescas  dos  EUA,  o  líder  do  Partido 

Trabalhista  britânico  referia-se  a  “mais  um  ato  de  colonização  na  economia 

britânica”16.  Ele  conseguiu  pleno apoio  da imprensa liberal.  Um editorial  do  The 

Guardian protestava:

Inicialmente  foi  a  United  Technologies,  negociando  para  controlar  a 
Westland  (e  sendo  bem  sucedida  com  o  auxílio  da  manipulação 
governamental e de transações suspeitas sob o manto do sigilo).  Em 
seguida a General Motors com a Lotus: depois a ameaça de retirar o 
radar aerotransportado da GEC (que também se tornou depois um fato 
consumado) e transferi-lo para as mãos da Boeing. Agora a Ford pode 
comprar  a  BL,  tudo  o  que  restava  da  indústria  automotiva  de 
propriedade  britânica.  Uma  ou  duas  dessas  negociações  talvez 
pudessem  ser  desculpáveis.  Mas  tantas,  e  tão  próximas  umas  das 
outras, deixam a impressão de que a Sra. Thatcher tem tão pouca fé 
nos  fabricantes  do  Reino  Unido,  que  deseja  converter  o  país  num 
sorvedor terceiro mundista de produtos multinacionais17.

Ironicamente não foi  a liderança trabalhista,  mas o mesmo editorial  do  The 

Guardian que  apontou  as  graves  implicações  de  tais  alterações  no  controle 

econômico para o âmbito do trabalho. Lembrou a seus leitores a ameaça direta do 

crescente  desemprego  como  questão  de  política  industrial  transnacional—

cinicamente  exposta  pela  administração  de  uma  das  principais  empresas  norte-

americanas—, acrescentando também a sua preocupação crítica uma advertência 

sobre as consequências da penetração dos EUA na economia  britânica,  no  que 

tange ao balanço de pagamentos e ao futuro da indústria em geral:

O Sr. Bob Lutz, presidente da Ford europeia, afirmou recentemente ao 
Financial  Times:  “Se  acharmos  que temos  instalações  de montagem 
importantes, mas que, independentemente do país em questão, por uma 
razão ou outra—talvez por  ações governamentais impróprias (feriados 
mais longos, semanas de trabalho mais curtas),  ou por  intransigência 
sindical—não podem ser competitivas, não nos recusaremos a tomar a 
decisão de fechá-las”.

A Ford do Reino Unido representa também um sacrifício substancial para 
a  balança  de  pagamentos,  somando  1,3  bilhão  de  libras  em  1983, 
decorrente (de forma adequada a seus interesses) de importações mais 
baratas.

O governo alega não ter uma estratégia industrial. Na prática, por certo, 
ele  a  tem.  Privatize  tudo  o  que  se  mova  e  venda  o  que  puder  a 
compradores  estrangeiros.  Não  é  preciso  ser  um  Little  Englander 

16 Debates Parlamentares, 4 de fev. de 1986.

17 “Selling off, and shrugging yet again”, The Guardian, 5 de fev. de 1986.



(opositor) para perceber que isso é uma abdicação de responsabilidade, 
que pode tornar o declínio terminal da indústria neste país uma profecia 
que se realiza por si mesma18.

Mas, por certo, a ironia mais pesada provém da circunstância peculiar de que 

tudo isso contra o pano de fundo do maciço endividamento norte-americano.

O senador McGovern, à época de sua campanha pela presidência, assinalou 

que os EUA faziam a Guerra do Vietnã com cartão de crédito. Desde então o capital 

dos EUA capacitou-se a perseguir alvos muito maiores em termos financeiros. Sua 

profunda penetração, não apenas no “Terceiro Mundo”, mas também no coração do 

“capitalismo avançado”  do Ocidente,  por  meio da implacável  consecução de seu 

imperialismo de cartão de crédito, aponta para uma importante contradição que não 

pode ser encoberta indefinidamente mesmo pelos mais servis “governos amigos” 

(como o  governo conservador  da  Sra.  Thatcher,  atualmente  de plantão  na  Grã-

Bretanha). O número crescente de protestos provenientes dos círculos capitalistas 

adversamente afetados o testemunha.

A dimensão mais importante e potencialmente mais danosa dessa penetração 

econômica é que ela  está sendo efetuada—com a plena cumplicidade dos mais 

poderosos setores do capital nos países ocidentais envolvidos—com base num já 

astronômico e inexoravelmente crescente endividamento dos EUA, que prenuncia 

um calote final de magnitude completamente inimaginável.

Porém,  mesmo  com  relação  à  modalidade  das  operações  financeiras 

envolvidas, é bastante revelador que as mais importantes passagens de companhias 

estrangeiras para o controle norte-americano sejam amiúde financiadas por créditos 

levantados internamente, nos próprios países afetados, desviando muitos recursos 

necessários  a  investimentos  alternativos,  para  financiar  o  neoimperialismo 

americano de cartão de crédito.

Além disso, existe amiúde uma conexão direta com os interesses do complexo 

militar-industrial e com contratos militares lucrativos—constituindo com frequência a 

18 Ibid.



motivação oculta por trás dos negócios relativos ao controle—, que acaba por ser 

vital para a manutenção da lucratividade das corporações capitalistas dominantes.

Um exemplo característico veio à tona nos debates sobre a negociação secrete 

entre o governo britânico e a General Motors—que ganhou destaque em razão do 

escândalo  político  que  se  seguiu  a  sua  revelação—referente  à  British  Leyland 

(divisão de caminhões), bem como à Land-Rover.

No debate parlamentar sobre essa caso, o deputado Alan Williams, um 
porta-voz trabalhista da indústria, afirmou que as impolicações para a 
defesa,  advindas  de  um controle  dos  EUA sobre  a  Land-Rover,  não 
tinham sido consideradas. Uma subsidiária da Land-Rover, denominada 
Self Change Gear, fornecia componentes para o tanque de combate de 
fabricação britânica e participava da concorrência por um  contrato de 
200 milhões de libras para o tanque de batalha norte-americano. Sua 
maior  competidora  era  a  General  Motors,  a  quem  agora  o  governo 
considerava a possibilidade de a vender19.

A questão aqui é que se as negociações secretas tivessem se materializado—

isto  é,  apresentadas  ao  público  e  ao  Parlamento  pelo  governo  britânico 

simplesmente no momento  oportuno,  da forma usual,  como um fato  consumado 

frente ao qual “não há alternativa”—a General Motors não apenas teria adquirido por 

absolutamente nada  a divisão de caminhões da British Leyland, além de (e mais 

importante) sua divisão Land-Rover, como, ao mesmo tempo, teria embolsado um 

belo lucro no ápice de suas aquisições gratuitas, como uma vantagem extra.

Tais práticas, no entanto, só podem gerar conflitos, mesmo em áreas antes 

insuspeitas, intensificando a pressão por medidas protecionistas. Pressão essa que 

não  faz  muito  tempo—à  época  da  fase  expansionista  do  pós-guerra  e  de  seu 

concomitante consenso—, até onde ela existia, podia ser seguramente ignorada em 

vista  de  sua  limitada  extensão  e  de  seu  caráter  apenas  subterrâneo. 

Ameaçadoramente,  entretanto,  no  quadro  atual,  a  pressão  protecionista  tende  a 

irromper a céu aberto, em todas as áreas importantes das relações interestatais e 

econômicas capitalistas globais, agravando assim as várias contradições do sistema 

sobre as quais tenha influência direta ou indireta.

19 Ibid., 5 de fev. de 1986.



III.

Seria tentador superestimar a gravidade e imediatez da crise atual, saltando 

para o tipo de conclusão precipitada oferecida cinco anos atrás em um livro escrito 

em  coautoria  por  quatro  intelectuais  de  esquerda  altamente  respeitados,  que 

prematuramente  anunciaram  “o  declínio  dos  Estados  Unidos  como  potência 

hegemônica”20

Tal visão contradizia diretamente a caracterização de Baran sobre as relações 

internacionais de poder, radicalmente alteradas no mundo do pós-guerra, que dizia 

da “permanente rivalidade entre os países imperialistas, bem como da crescente 

incapacidade das antigas nações imperialistas para manter seu domínio frente a 

investida americana, em busca de maior influência e poder”21.  Além disso, Baran 

insistia que “a afirmação da supremacia norte-americana no mundo ‘livre’ implica em 

reduzir a Grã-Bretanha e a França (sem falar na Bélgica, Holanda e Portugal),  à 

condição de parceiros minoritários do imperialismo norte-americano”22.

Na realidade é o diagnóstico de Baran, velho de mais de três décadas, que 

suportou o teste do tempo, no confronto com os outros, inclusive aquele muito mais 

recente  acima  citado.  Com efeito,  não  há  como  antes  nenhum indício  sério  do 

ansiosamente antecipado “declínio dos Estados Unidos como potencia hegemônica”, 

não obstante o aparecimento de numerosos sintomas de crise no sistema global. As 

contradições que pudemos identificar dizem respeito ao conjunto interdependente do 

sistema do capital global no qual o capital norte-americano ocupa, mantém e, na 

verdade,  continua  a  fortalecer  sua  posição  dominante  de  todos  os  modos, 

paradoxalmente até mesmo por meio de suas práticas de imperialismo de cartão de 

20 Ver o volume coletivo de Samir Amin, Giovanni Arrighi, Gunder Frank, Andre e Wallerstein, 
Immanuel. Dynamics of Global Crisis. Londres, Macmillan, 1982.

21 BARAN, Paulo. The Political Economy of Growth. Nova York, Monthly Review Press, 1957, p. 
7 (Edição brasileira: A Economia Política do Desenvolvimento Econômico, São Paulo, Zahar 
Editores, 1960, p. 7).

22 Ibid. (Baran cita na mesma página uma outra passagem das palavras amargamente realistas 
do Economist, Londres, 17 de nov. de 1957: “precisamos aprender que não somos iguais aos 
americanos,  hoje,  e  não  o  podemos  ser.  Temos  o  direito  de  afirmar  nossos  interesses 
nacionais mínimos e esperar que eles os respeitem. Mas, feito isso, precisamos buscar sua 
liderança”).



crédito—à primeira vista  bastante vulneráveis,  embora, até o presente momento, 

implantadas com sucesso e sem muita oposição.

Aqueles  que  se  referem  ao  alegado  declínio  dos  EUA  como  potência 

hegemônica,  atribuindo  a  isso  muito  significado,  parecem  esquecer  que  tais 

possibilidades—isto é, as várias formas de impor a astronômica insolvência dos EUA 

ao restante do mundo, desconsiderando suas inevitáveis implicações negativas para 

as outras sociedades capitalistas avançadas—estão disponíveis  apenas para um 

único  pais,  em  virtude  de  seu  poder  hegemônico  praticamente  incontestado  (e 

incontestável, exceto no caso de um grande terremoto socioeconômico) no seio do 

mundo capitalista.

Um conjunto de regras de “boa administração doméstica” é reservado para um 

único membro do clube do “capitalismo avançado”, e um conjunto bastante diferente 

é imposto a todos os outros, inclusive o Japão e a Alemanha Ocidental. O que é 

isso,  senão  a  evidência  da  persistente  supremacia  hegemônica  dos  Estados 

Unidos? Além disso, mesmo no terreno da ideologia podemos observar, no período 

do pós-guerra e particularmente  na última década,  um notável  fortalecimento da 

hegemonia norte-americana, ao invés de seu debilitamento, como postula a tese do 

“fim da hegemonia dos EUA”. E o fato de que essa dominação ideológica seja—

numa  extensão  impossível  de  negligenciar—materialmente  sustentada  pela 

“drenagem de cérebros”, financiada por cartão de crédito, em que os “intelectuais do 

jet-set socialista” europeu participam de forma permanente ou em tempo parcial (não 

menos que seus colegas pesquisadores da área das ciências naturais no domínio da 

tecnologia),  e  como  feed-back de  tal  participação,  ajudem ativamente  a  difundir 

desta lado do Atlântico, não apenas em círculos acadêmicos, mas também entre a 

liderança  dos  partidos  e  sindicatos  operários  ocidentais,  o  dominante  discurso 

liberal-burguês  americano  sobre  o  assim  chamado “socialismo  viável”,  tudo  isso 

apenas  acentua  a  sóbria  verdade  de  que  a  supremacia  econômica  é  capaz  de 

produzir as formas mais inesperadas de mistificação ideológica.

Apesar de tudo, dificilmente seria possível negar que algo de significativamente 

novo  está  ocorrendo  no  sistema  em  seu  conjunto.  Sua  natureza  não  pode  ser 

explicada,  como  foi  tentado  de  início,  apenas  em  termos  de  uma  crise  cíclica 



tradicional,  uma vez que tanto o  âmbito como a  duração da crise,  a que fomos 

submetidos  nas  últimas  duas  décadas,  superam  hoje  os  limites  historicamente 

conhecidos  das  crises  cíclicas.  Tampouco  parece  plausível  atribuir  os  sintomas 

identificáveis da crise à assim chamada “onda longa”: uma ideia que, como hipótese 

explicativa  um  tanto  misteriosa,  foi  apologeticamente  injetada  em  debates  mais 

recentes.

À medida em que os sintomas da crise se multiplicam e sua severidade é 

agravada,  parece  muito  mais  plausível  que  o  conjunto  do  sistema  esteja  se 

aproximando de certos limites estruturais do capital, ainda que seja excessivamente 

otimista sugerir  que o modo de produção capitalista já atingiu seu ponto de não 

retorno a caminho de colapso. Não obstante, precisamos encarar a perspectiva de 

complicações muito sérias, quando o calote dos EUA reverberar na economia global 

com toda sua força num futuro não muito distante. Afinal não devemos esquecer que 

o governo dos EUA já se defrontou—sob a presidência de Richard Nixon—no seu 

compromisso  solene  relativo  à  convertibilidade  do  dólar  ao  ouro,  sem  a  menor 

atençao para com o interesse daqueles diretamente atingidos por tal decisão e, de 

fato, sem a mínima preocupação com as severas implicações de sua ação unilateral 

para o futuro do sistema monetário internacional. Recentemente aproximamo-nos 

significativamente  do  calote  norte-americano  com o  deficit  comercial  recorde  de 

abril–junho de 1987 no  montante  de 39,53 bilhões de  dólares,  dos  quais  15,71 

bilhões representam apenas o mês de junho: outro recorde inigualado. Pois a mera 

cifra de abril–junho (configurando um total anual de quase 160 bilhões) suplanta a 

dívida total acumulada da Argentina e do Brasil juntos. Isso para não falar do deficit 

comercial anual de 188,52 bilhões de dólares para o qual rumamos com base nos 

dados de junho de 1987. Ao mesmo tempo, como se pretendesse sublinhar o total 

irrealismo das medidas saneadoras adotadas, o:

Sr.  Robert  Heller,  diretor  da  Reserva  Federal,  disse  ontem  que  a 
economia dos EUA está se tornando mais equilibrada, observando que 
“o  que  presenciamos  é  um  saudável  prosseguimento  da  expansão 
econômica em curso”23.

23 “U.S. trade deficit hits quarterly record”, Financial Times, 27 de ago. de 1987.



Se  188,52  bilhões  de  dólares  de  deficit  comercial  anual,  ao  lado  de 

astronômicos  deficits  orçamentários,  podem  ser  considerados  como  “saudável 

prosseguimento  da  expansão  econômica”,  é  arrepiante  imaginar  como serão  as 

condições doentias da economia quando as atingirmos.
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